
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 
P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

osskna@hotmail.com 

 

      Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra OSSK- møte, 17. mars  2004. 

 
Tilstede: 
Nestleder:    Otto                 
Sekretær:    Trond E. 
RKM:     Lasse 
Vara RKM:    Therese 
GSR Bare for i Dag gruppa:  Jostein 
GSR Vigeland Sinnsrogruppe: Diana 
Vara GSR Fredagsgruppa:  Tor 
GSR Fly Fri gruppa:   Trond N. 
GSR Gjør det enkelt gruppa:  Geir 
GSR Mandalsgruppa:   Willy 
GSR Vennesla Heran gruppa: Guri 
Kandidat til verv:   Roy M. 
Kandidat til verv:   Jan Ivar 
Observatør:    Allan 
Observatør:    Jarle 
----- 
Otto åpnet og ledet møtet. 
Roy leste NAs 12 tradisjoner. Trond N. leste NAs 12 konsepter. Geir leste 3. konsept. 
Tor leser 4. konsept i april 2004. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet i februar 2004 lest.  
Ingen kommentarer. 
----- 
Dagens agenda godkjennes med tillegg sak 4 c). 
Vigeland Sinnsrogruppe og Mandalsgruppa foreslår å tidsbegrense OSSK- møtene, og ber om 
at dette blir tatt opp under Eventuelt. 
----- 
Rapporter: 
 
Nestleder: Sjokkert over forrige OSSK- møte. Ber om at vi skjerper oss når det gjelder 
innlegg. Dette for å gjøre tjeneste i NA tiltrekkende, og ikke - som sist - frastøtende. Er det  
saker som har vært ute i gruppene, stemmer GSR,ene, og det er endelig. Saker til Eventuelt er 
sjelden så viktige at de ikke kan gå videre til neste OSSK- møte. Alle kan få ett innlegg, og 
”that’s it”! 
Ellers har han besøkt Aktivitetskomiteen. Denne ser ut til å fungere greit. 
 
Sekretær: Har gjort det ”vanlige”. (Skrevet og sendt ut referater, hentet post). Var også i 
kontakt med sekretæren i område øst2 før februarmøtet, og gjorde det klart at vi i fremtiden 
kun sender referater til de grupper og komiteer som naturlig hører inn under OSSK, + til NA 
Regionen Norge. Andre kan få via e-post hvis ønskelig. 
 
Bare for i Dag: Møtene går bra. Sliter litt med dårlig fremmøte på gruppesaksmøtene, og 
med å besette verv. 
 



 
Vigeland Sinnsrogruppe: Gruppa går bra. Ønsker å skape mer entusiasme i gruppa. 
Planlegger en NA- samling. Invitasjon sendes ut senere. 
 
Gjør det enkelt: Mange folk på møtene. Har fått nytt møtelokale i Bedehuset i 
Dronningensgate. Ser lyst på det. Gruppesaksmøtene er godt besøkt   
 
Vennesla Herangruppa: Går veldig bra i Vennesla. Helt topp. 
 
Mandalsgruppa: Går greit. Fast gjeng. 
 
Fly Fri: Alt bra i Fly Fri- gruppa 
 
Fredagsgruppa: Det går greit i Fredagsgruppa. 
 
H&I/OI: Ikke tilstede.. 
 
Aktivitetskomiteen: Er i rute. Regner med å sende ut invitasjon til Bragdøya 2004 i første 
halvdel av april 2004. Arrangementet går av stabelen 5. – 11. juli! 
 
RKM: Rapport ble delt ut og lest opp 
 
Ad-hoc litteratur: Ikke tilstede. Rapport lest. 
I og med at den regionale litteraturkomiteen igjen er i drift, anser vi ad-hoc komiteens 
oppgave for  oppfylt i følge vedtak gjort i desember. Vi sender en stor takk til Ester for 
hennes tjeneste, og ber henne fullføre de bestillinger som er foretatt før komiteen oppløses. 
----- 
Post inn/ut: Diverse post til gruppene lagt i hyllene. Sendt ut referat. 
----- 
Saker: 

1. RKM: Vil gjerne at GSR,ene skal ta stilling til følgende saker: 
a) Skal NA- Regionen Norge opprette servicekontor? 

Gruppene kan ikke enes om dette. Ytterligere informasjon savnes. Saken 
settes på dagsorden igjen når det foreligger rapport fra ad-hoc komiteen 
som utreder behovet, lokalisering m.m. 

b) Skal vi samle inn norske personlige historier til bruk i en fremtidig utgave av 
Basic Text? 
Gruppene er i utgangspunktet positive til dette. 

 
2. Budsjett H&I-OI: Budsjettet godkjennes med unntak av kr. 8000,- budsjettert for 

innkjøp av utstyr til OI- stand. Denne summen stemmes det over i april. 
3. Valg i OSSK: 

a) Kasserer:   Roy M. ble valgt 
b) Leder i Aktivitetskomiteen: Jan Ivar ble valgt 

4. Ledige verv i regionen: 
a) Vara delegat:   Ingen kandidater. 
b) OI- koordinator:  Ingen kandidater. 
c) Vara- kasserer:  Ingen kandidater. 

----- 
Neste møte 21 april 2004! 
----- 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro!      
----- 
Trond E.  (sekr.)  


